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VOORWOORD 

Voor!u!ligt!het!Jaarverslag!2014/2015!van!de!Stichting!Rotarkids.!Een!jaar!waar!we!met!veel!trots!
op!terug!kijken.!Dit!boekjaar!(1!juli!2014!t/m!30!juni!2015)!hebben!we!dankzij!de!bijdrage!van!de!
11! deelnemende! Amsterdamse! Rotaryclubs,! de! gehele! opbrengst! van! het! 12de! Rotary!
Benefietconcert!in!de!Rode!Hoed,!de!Rotarkids!Loterij!en!diverse!bijzondere!donaties,!!elf!mooie!
projecten!voor!kansarme!kinderen!en! jongeren! in!Amsterdam!kunnen!ondersteunen.!Met!een!
totaalbedrag!van!€!30.500,!bijna!50%!meer!dan!in!het!vorige!boekjaar,!was!dit!–!tot!nu!toe!P!het!
beste!resultaat!uit!onze!geschiedenis.!Hierdoor!hebben!we!veel!kansarme!kinderen!en!jongeren!
in!Amsterdam!en!omgeving!een!steuntje!in!de!rug!kunnen!geven.!!
!
Hoogtepunt!was!het!12de!Rotary!Benefietconcert!in!de!Rode!Hoed!in!mei,!georganiseerd!door!!
RC!Amsterdam!Sloterdijk.!Het!Benefietconcert!gaf!Rotarkids!een!prachtig!podium!om!duidelijk!te!
maken! hoe! belangrijk! het!werk! van! onze! stichting! is.! Nog! steeds! is! het! aantal! van! 1! op! de! 4!
kinderen!in!Amsterdam!en!omgeving,!dat!in!armoede!opgroeit,!schrikbarend!hoog:!dat!zijn!ruim!
35.000! kinderen.! Omdat! er! thuis! geldgebrek! is,! ontbreken! er! naast! de! basis! behoeften! ook!
materiële! zaken,! kunnen! ze! niet! meedoen! met! de! andere! kinderen! en! zich! vaak! niet! goed!
ontwikkelen.!Die!kinderen!en!jongeren!helpen!we!graag!met!financiële!steun!en!waar!mogelijk!
inhoudelijke!begeleiding.!
!
In! het! afgelopen! boekjaar! is! er! hard! gewerkt! aan! de! verdere! profilering! van! de! Stichting!
Rotarkids,! o.a.! een! vernieuwde! website! –! www.rotarkids.nl,! promotiematerialen! (buttons,!
pennen,!banner),! samen!met!RC!Sloterdijk!presenteerden!we!Rotarkids! in!een!PRProndje! langs!
de!Rotaryclubs!met!als!doel!nog!meer!Rotaryclubs!te!overtuigen!zich!bij!Rotarkids!aan!te!sluiten.!
Met! als! resultaat! een! nieuw! Rotarkids! Platformlid! per! mei! 2015:! Amsterdam! Hoog! Zuid.!
Daarnaast! kregen! we! een!mooie! donatie! ter! gelegenheid! van! een! zakelijk! afscheid! van! twee!
advocaten,!een!extra!donatie!van!een!Rotaryclub!uit!Amsterdam!en!van!de!Gouverneur.!!
!
In!dit!Jaarverslag!2014P2105!geven!wij!een!toelichting!op!de!gesteunde!projecten!en!leggen!wij!
(financiële)!verantwoording!af!over!de!besteding!van!de!middelen.!Ook!geven!wij!een!vooruitblik.!!
!
Dank!aan!alle!11!deelnemende!Rotaryclubs!en!hun!leden!uit!Amsterdam!en!omgeving!voor!hun!
jaarlijkse!bijdrage!en! inzet!van!de!afgevaardigden! in!het!Rotarkids!Platform.!Speciale!dank!aan!
RC!Sloterdijk!voor!het!organiseren!van!het!12de!Rotary!Benefietconcert!en!het!ondersteunen!van!
Stichting!Rotarkids.!!

!
Met!vriendelijke!groet,!
Namens!het!bestuur!van!Stichting!Rotarkids!!
!
Madelon!Schaap!
Voorzitter!!
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1.  WAT IS ROTARKIDS  

Stichting!Rotarkids!
Stichting!Rotarkids!is!een!samenwerkingsverband!van!inmiddels!elf!Rotaryclubs!en!zet!zich!sinds!
1992! in! voor! de! kansarme! en! kwetsbare! ! Amsterdamse! jeugd.! Kinderen! en! jongeren! die! zich!
vaak!aan!de!onderkant! van!de! samenleving!bevinden.!Wij!ondersteunen!vooral!met! financiële!
bijdragen! en! waar! mogelijk! ook! met! inhoudelijke! hulp.! In! de! toekenning! van! de! financiële!
ondersteuning!richten!!we!ons!altijd!op!concrete!doelen,!zodat!een!Rotarkids!bijdrage!echt!een!
verschil!maakt."

!

!

!

Hoe!gaat!Rotarkids!te!werk?!

Naast! het! bestuur! van! de! stichting! bestaat! een! platform! van! de! deelnemende! Rotaryclubs!
(hierna:! Rotarkids! Platform)! dat! bestaat! uit! jeugdcommissarissen! of! andere! leden! van! de!
aangesloten! Rotaryclubs! (en! Rotaracters).! Het! Rotarkids! Platform! draagt! projecten! aan! en!
adviseert! over! de! toekenning! van! projectgelden! waarover! het! bestuur! beslist.! Rotaryclubs!
kunnen!aanvragen!voor!projecten!indienen!via!hun!vertegenwoordiger!in!het!Rotarkids!Platform.!
De!aanvragen!worden!getoetst!conform!de!statutaire!doelstelling!van!de!stichting.!Het!Rotarkids!
Platform!vergadert!2!à!3!keer!per!jaar;!het!bestuur!3!à!5!keer!per!jaar.!Ook!zijn!er!rechtstreekse!
aanvragen!van!diverse!instellingen!die!ons!via!het!fondsenboek!of!www.rotarkids.nl!vinden.!!

Rotarkids! heeft! geen! personeel! in! dienst,! het! bestuur! en! platform! worden! niet! bezoldigd! en!
ontvangen!geen!onkostenvergoeding.!!

Hoe!komt!Rotarkids!aan!haar!fondsen?!

• De! inkomsten! van! Rotarkids! bestaan! primair! uit! de! jaarlijkse! bijdragen! van! de!
deelnemende!Rotaryclubs.!Iedere!deelnemende!Rotaryclub!!doneert!een!bijdrage!van!€!20!
per!lid.!

• De! opbrengst! van! de! jaarlijkse! Rotarkidsloterij,! waarvan! de! trekking! dit! jaar! plaatsvond!
tijdens!het!12de!Amsterdamse!Rotary!Benefietconcert.!!

• Afgelopen! jaar! ook! de! gehele! opbrengst! van! het! 12de! Amsterdamse! Rotary!
Benefietconcert.!

• Giften!van!particulieren!en/!of!instellingen!

Statutaire!doelstelling!Stichting!Rotarkids!
Het"verkrijgen"en"beheren"van"fondsen"om"kansarme"kinderen"uit"de"regio"Amsterdam,"die"in"
hun" ontwikkeling" door" sociale" of" fysieke" omstandigheden" worden" belemmerd" of" in" een"
achterstandssituatie" verkeren," door" middel" van" financiële" steun" gekoppeld" aan" inhoudelijke"
begeleiding,"betere"(op"individuele"kinderen"afgestemde)"ontplooiingsmogelijkheden"te"bieden."
"
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!

Het!Rotarkids!bestuur!
!

Tijdens!het!verslagjaar!2014!P!2015!werd!het!Rotarkids!Stichtingsbestuur!gevormd!door:!

!

Madelon!Schaap,!voorzitter!!!
Rotary!Amsterdam!Zuid,!madelon.schaap@gmail.com!!P!06!53!39!98!75!

Wendela!Sandberg!van!Boelens,!vice.voorzitter!!
Rotary!Amsterdam!Sloterdijk,!wisandberg@planet.nl!!

Susanne!van!der!Zon,!secretaris!!!
Rotaract!Club!Amsterdam,!sgvdzon@gmail.com!

Wim!Versteegh,!penningmeester,!tot!1!juli!2015!
Rotary!Amsterdam!Sloterdijk,!wimversteegh@me.com!

Angelique!Struik,!bestuurslid!!!!
Rotary!Westertoren,!as@hm.nl!

Gert!Jan!Ros,!penningmeester!per!1!juli!2015!!
Rotary!Nachtwacht,!gjwros@planet.nl!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Op"de"foto"van"links"naar"rechts,"Madelon"Schaap,"Wendela"Sandberg,"Angelique"Struik,"Susanne"
van"der"Zon"en"Wim"Versteegh."
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!

!

Rotarkids!Platformleden!
Het!Rotarkids!Platform!bestaat!uit!de!afgevaardigden!van!de!deelnemende!Rotaryclubs.!Tijdens!
het!verslagjaar!namen!de!volgende!Rotaryclubs!deel!aan!Rotarkids!

Rotaryclub!Amsterdam!|!Aleid!van!den!Brink!

Rotaryclub!Amsterdam.Halfweg!|!Ria!van!der!Heiden!!

Rotaryclub!Amsterdam.Landsmeer!|!Rik!van!Beijma!

Rotaryclub!Amsterdam.Minerva!|!Jacky!Bax!!

Rotaryclub!Amsterdam.Nachtwacht!|!JanPWillem!Davids!en!Perihan!Utlu!

Rotaryclub!Amsterdam.Sloterdijk!|!Wendela!Sandberg!en!Wim!Versteegh!

Rotaryclub!Amsterdam.West!|!Pam!de!Soete!!

Rotaryclub!Amsterdam.Westertoren!|!Angelique!Struik!

Rotaryclub!Amsterdam.Zuid|!Madelon!Schaap!en!Trudy!Elsenaar!

Rotaryclub!Amsterdam.Zuidas!|!Quintijn!Gijsbers!en!Matthieu!Blauwhoff!

En!vanaf!mei!2015!heten!we!de!11de!Rotaryclub!van!harte!welkom!als!lid!van!Stichting!Rotarkids:!

Rotaryclub!Hoog!Zuid!|!Kirsten!Bradley!en!Jelle!Houtsma!

Rotaract! Club!Amsterdam! is!door!middel!van!de!afgevaardigde!en!secretaris!van!het!bestuur:!!
Susanne!van!der!Zon,!!intensief!betrokken!bij!Rotarkids."

!

De"leden"van"het"platform"ontvangen"geen"bezoldiging"
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2. ROTARKIDS ACTIVITEITEN 2014|2015 

Bestuurssamenstelling!

Afscheid!penningmeester!Wim!Versteegh!
Conform! het! rooster! van! aftreden! hebben! we! op! 30! juni! 2015! afscheid! genomen! van!
penningmeester!Wim!Versteegh.!Het!bestuur!is!Wim!zeer!erkentelijk!voor!de!wijze!waarop!hij,!
ruim!12! jaar! invulling!heeft!gegeven!aan!zijn!penningmeesterschap,!de!accurate!verslaglegging!
van!de!status!van!de!projecten!en!natuurlijk!de!cijfers!en!met!name!de!plezierige!en!ontspannen!
samenwerking.!Alsmede!voor!zijn! inzet!voor!de!verdere!profilering!van!Rotarkids!bij!de!RC’s! in!
Amsterdam!en!omgeving.!Mede!dankzij!zijn!enthousiasme!en!inspanningen!konden!wij!de!11de!
RC!Hoog!Zuid!verwelkomen!als!Platformlid.!

Wim!Versteegh!is!per!1!juli!vervangen!door:!Gert!Jan!Ros,!lid!van!Nachtwacht.!!

Rotarkids!vergaderingen!

Bestuursvergaderingen!

Het! bestuur! kwam! in! het! verslagjaar! 5! keer! bij! elkaar.! Het! bestuur! bereidt! de!
platformvergadering!voor!en!neemt!definitieve!besluiten!over!toekenningen!en!andere!zaken!na!
raadpleging!van!het!platform.!!

Platformvergaderingen!

Het!Rotarkids!Platform!kwam!in!het!verslagjaar!drie!keer!bij!elkaar,!met!dank!aan!het!kantoor!
van!de!RAN!voor!het!twee!maal!ter!beschikking!stellen!van!de!locatie.!Ook!dank!aan!het!bedrijf!
van!onze!secretaris!Susanne!van!der!Zon,!Up2!Technology!voor!het!ter!beschikking!stellen!van!!
vergaderruimte! maar! nog! meer! voor! de! uitgebreide! ondersteuning! bij! het! maken! van! onze!
website:! www.rotarkids.nl.! Dank! zij! Up2! Technology,! Susanne! en! een! stagiair! is! de! website!
professioneel!geworden.!

!

!
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Ondersteunde!Rotarkids!projecten!
In!het!verslagjaar!werden!de!volgende!elf!projecten!gesteund!met!een!totaalbedrag!!
van!€!30.500,P.!
!!

Toneelgroep!Amsterdam,!!educatieprogramma!achterstandswijken!King!Lear!jr.!(€!2.000)!

Leger!des!Heils,!fietsen!voor!vier!kinderen!(!€!600,P)!

Imagine!IC,!verdieping!natuurbeleving!en!tentoonstelling!klas!2!VMBO!(!€!1.500)!

Stichting!Studenten!voor!Samenleving!(Osdorp,!Geuzenveld,!Slotermeer,!Slotervaart!en!Bos!&!

Lommer)!,!inrichting!2!buurthuizen:!(Geuzenveld,!Slotervaart)!(€!3.000)!

Stichting!Samen!is!niet!alleen,!sportP,!cultuurP!en!muziekprojecten!voor!kinderen!samen!met!de!

alleenstaande!bijstandsmoeder!voor!‘Beweging!naar!Werk’!(€!1.500)!!

Stichting!Noordjes!Kinderkunst!(Noord),!Met!Noordje!!naar!het!museum,!!inclusief!follow!up!en!

creatief!bezig!zijn!!(€!2.500)!

Rotaract!Amsterdam,!jaarlijkse!bijdrage!voor!uiteenlopende!projecten!(€!1.000)!

Stichting!Oneffe,!(West,!Noord!en!Zuidoost):!'Kees!&!Koos!komen!kamperen!2015!(€!1.500)!

Stichting!Aaneen,!(Oost)!huiswerkbegeleiding!in!Oost!(€!800,P)!

Spirit,! voor! Meisa! (Zuidoost)! yogalessen! en! 10! yogamatjes! en! Cd’s,! zodat! de! meiden! het!

geleerde!zelf!kunnen!voortzetten!(!€!1.100)!

Blijf!Groep,!inrichting!jeugdruimte!in!nieuw!Oranje!Huis!(Hallen,!West)!(€6.900)!

Leerorkest!en!Instrumentenfonds,!muzieklessen,!instrumentenaanschaf!en!–onderhoud!

!(€!8.100)!!

Voor!een!verdere!beschrijving!van!gesteunde!projecten!zie!hoofdstuk!4.!!

!
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12de!Amsterdamse!Rotary!Benefietconcert!door!Rotaryclub!Amsterdam!
Sloterdijk!voor!Rotarkids!.!
!

Elk! jaar! wordt! in! Amsterdam! door! de! gezamenlijke! Amsterdamse! Rotaryclubs! het! Rotary!
Benefietconcert!georganiseerd.!Het!12de!Benefietconcert!vond!plaats!op!28!mei!2015!in!de!Rode!
Hoed.! Voor! de! pauze! heette! voorzitter! van! Rotaryclub! Amsterdam! Sloterdijk,!Wouter! Steusel!
iedereen! van!harte!welkom,! gaf! onze! voorzitter!Madelon! Schaap! een! toelichting!op!de!missie!
van!Rotarkids!en!trad!Mirjam!van!Dam!op!met!een!programma!getiteld! ‘Dead!Singers!Society’.!
Daarbij!!vertolkte!ze!een!blues!samen!met!drie!jonge!contrabassisten!van!het!Leerokest!(zie!foto).!

!

!

!

!

Na! de! pauze! gaf! trio! Peter! Beets! een! onvergetelijk! en! spetterend! optreden.! De! avond! werd!
gepresenteerd! door! Harald! Bresser,! oud! lid! van! de! organiserende! ! Rotaryclub! Amsterdam!
Sloterdijk.!Aangezien!twee!van!de!bestuurders!van!Rotarkids!uit!deze!club!komen,!en!Sloterdijk!
in! 1992! de! oprichter! was! van! Stichting! Steunfonds! Zwerfkinderen,! de! voorloper! van! Stichting!
Rotarkids(fonds),! was! de! keuze! voor! de! beneficiant! van! het! Benefietconcert! snel! gemaakt:!
Stichting!Rotarkids.!De!totale!opbrengst!van!de!benefiet!en!loterij!was!€15.000.!Madelon!Schaap!
hield! een! enthousiast! en! wervend! verhaal! over! de! urgentie,! doelstellingen! en! werkwijze! van!
Rotarkids,! waarna! de! vertegenwoordigers! van! beide! goede! doelen! toelichtten! waaraan! zij! de!
donatie! zullen!besteden.! !Het!bestuur!en!platform!van!Rotarkids!hebben! in!het! voorjaar! twee!
projecten!gekozen!voor!de!benefiet:!instrumenten!voor!Stichting!Het!Leerorkest!en!het!nieuw!te!
bouwen!Oranjehuis!in!West!van!de!Blijf!Groep.!
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Rotarkidsloterij 
Ook! de! opbrengst! van! de! Rotarkidsloterij! kwam! dit! jaar! geheel! ten! goede! aan! de! twee!
geselecteerde! doelen.! Het! is! al! 12! jaar! traditie! dat! Rotarkids! de! loterij! en! de! trekking! van! de!
loterij! organiseert! tijdens! het! Benefietconcert.! De! volledige! opbrengst! van! de! loterij! is! voor!
Rotarkids!en!daarmee!een!belangrijke!bron!van! inkomsten.!Met!hulp!van!de!Platformleden!en!
een!aantal! leden!van!Rotaract! zijn! tijdens!en! in!aanloop!naar!het!Benefietconcert!dit! jaar!een!
record!aantal! van!1380! loten!verkocht! voor! in! totaal! !€6.900.!Rotarkids!dankt!de!bedrijven!en!
particulieren!die!geheel!belangeloos!17!prijzen!en!het!drukwerk!beschikbaar!hebben!gesteld.!!!!!

Rotarkids!profilering!
Rotarkids! is!vorig! jaar!begonnen!zich!beter! te!profileren,!door!het!ontwikkelen!van!een!nieuw!
logo! en! het! verspreiden! van! een! folder!met! beknopte! informatie! over! Stichting! Rotarkids! en!
haar!ambities,!ook! is! toen!voor!het!eerst!het! Jaarverslag! in!de!huidige!vorm!gepubliceerd.!Dit!
jaar! hebben!we! onze! nieuwe!website!www.rotarkids.nl! gelanceerd! en! hebben!we! de! nieuwe!
website! en!het! Rotary!Benefietconcert! aangegrepen!om!ons! verder! te! profileren.!We!hebben!
alle!niet!deelnemende!Rotaryclubs!in!Amsterdam!en!omgeving!bezocht.!Voor!het!eerst!is!er!een!
beperkt!bedrag!uitgegeven!aan!de!PR,!voor!de!ondersteuning!in!de!bouw!aan!de!website,!en!de!
aanschaf!van!buttons,!pennen!en!een!banner,!die!voornamelijk!zijn!ingezet!tijdens!en!voor!het!
Benefietconcert.!

!
! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3. DE TOEKOMST 

!
Uiteraard! is!het!voor!ons!het!allerbelangrijkste!om!zoveel!mogelijk!projecten! te!ondersteunen!
die!kansarme!kinderen!en!jongeren!in!Amsterdam!en!omgeving!een!steuntje! in!de!rug!bieden.!
Maar!daarvoor!hebben!we!als!Rotarkids!wel!een!stevig!en!duurzaam!fundament!nodig.!!

!
Meer!urgentie!
Het! afgelopen! jaar! ingezette! beleid! om! duidelijk! te! maken! dat! er! een! urgent! probleem! is! in!
Amsterdam! en! omgeving,! ons! beter! te! profileren! en! om! meer! aandacht! te! besteden! aan!
additionele! fondsenwervende! activiteiten! heeft! er! in! ieder! geval! toe! geleid! dat! we! donaties!
hebben! gekregen! van! twee! afscheidnemende! advocaten! van! een! gerenommeerd!bureau,! een!
extra!donatie!van!een!van!de!deelnemende!Rotaryclubs.!Ook!was!de!particuliere!donatie!van!de!
Gouverneur!tijdens!het!Benefietconcert!voor!ons!een!belangrijk!signaal.!!
!
Wij! zullen! het! aangeven! van! de! urgentie! en! de! profilering! van! Stichting! Rotarkids! dit! jaar!
voortzetten! via! de!website,! sociale!media! en! persoonlijke! presentaties! en! contact,! bovendien!
zullen! we! er! alles! aan! doen! om! ook! dit! jaar! weer! de! beneficiant! te! zijn! van! het! 13de!
Benefietconcert.!!!
!

Meer!Rotaryclubs!
Rotarkids!wil!daarnaast!zoals!gezegd!een!stevig!en!duurzaam!fundament!onder!Rotarkids!leggen!
en!heeft!de!ambitie!om!daarvoor!meer!Rotaryclubs!uit!Amsterdam!en!omgeving,!bij!het!werk!
betrekken,! zodat! daarmee! de! daadkracht! maar! ook! het! draagvlak! voor! de! activiteiten! van!
Rotarkids!binnen!Rotary!groter!wordt.!Van!de!in!totaal!24!clubs!in!Amsterdam!en!omgeving!zijn!
er! nu! 11! die! ook! daadwerkelijk! participeren! in! Rotarkids.! Wij! zullen! de! overige! 13! nietP
deelnemende!Rotaryclubs!blijven! informeren!en!betrekken!met!als!doel! !dat!ook! zij!projecten!
zullen!aandragen!en!mede!participeren! in!Rotarkids.!Het! is!ons!streven!dat!alle!Rotaryclubs! in!
Amsterdam!en!omgeving!via!Rotarkids!een!bijdrage!leveren!aan!de!gezamenlijke!inspanning!om!!
kansarme!kinderen!en!jongeren!een!steuntje!in!de!rug!te!geven.!!
!
Rotarkids!is!voor!de!Rotaryclubs!een!mooi!instrument!!om!de!betrokkenheid!bij!de!kinderen!en!
jeugd!van!Amsterdam!en!omgeving! te!vergroten.!Een!binnen!een!club!ontwikkeld!project! kan!
bijvoorbeeld!voor!extra! financiering!worden!voorgelegd!aan!Rotarkids!en! in!sommige!gevallen!
vervolgens! zelfs! via!Rotarkids! in! aanmerking! komen!voor! verdubbeling! van!andere! (nationale)!
organisaties.!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
!

Meer!verbinding!
Daarnaast!is!het!de!ambitie!om!meer!verbinding!te!zoeken!met!de!regionale!activiteiten!van!ons!
district!onder!andere!met!het!door!de!nieuwe!gouverneur!ingezette!project!The!End!of!Poverty,!
we!kunnen!ons!daar!met!Rotarkids!en!onze!activiteiten!goed!aan!verbinden.!!
!

Meer!ondersteuning!
Ons! beleid! voor! de! projectondersteuning! zal! ook! in! het! nieuwe! jaar! rusten! op! twee! pijlers,!
enerzijds! !het!ondersteunen!van!een!aantal!nieuwe!projecten!die!ad!hoc!bij!Rotarkids!worden!
aangemeld! en/of!worden! voorgedragen! door! de! deelnemende! Rotaryclubs.! En! anderzijds! het!
blijvend!ondersteunen,!voor!een!aantal!jaar!van!bekende!initiatieven/instellingen!o.a.!Noordjes!
Kinderkunst,!Spirit!en!Amsterdam!Vooruit!waarmee!een!verbinding! is.!Wij!zijn!ervan!overtuigd!
dat!betrokkenheid!over!een!aantal!jaren!–!waarbij!de!leden!van!het!bestuur!en/of!het!Platform!
regelmatig!contact!hebben!met!medewerkers!uit!die!organisaties!–!uiteindelijk!meer!vruchten!
afwerpt!voor!de!effectiviteit!van!de!hulp.!!
!
Tenslotte!spreken!we!de!wens!uit!dat!we! !het!volgend! jaar!wederom!kunnen!rekenen!op!veel!
steun! zowel! financieel! als! fysiek! en! dat! wij! wederom! een! groot! aantal! projecten! kunnen!
ondersteunen!dankzij!de!steun!van!vele!Rotaryclubs!en!hun!leden!!in!Amsterdam!en!omgeving.!
Als!u!suggesties!heeft!of!ideeën!dan!zijn!die!van!harte!welkom,!!!
!
!
Met!vriendelijke!groet,!
Namens!het!bestuur!van!Stichting!Rotarkids!!
!
!
!
!
!
Madelon!Schaap!
Voorzitter!!
!
!
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4. OVERZICHT GESTEUNDE PROJECTEN 2014|2015  

In!dit!hoofdstuk!laten!wij!de!belangrijkste!organisaties!aan!het!woord!die!in!het!verslagjaar!door!
Rotarkids!werden!gesteund:!

Toneelgroep!Amsterdam!!|!Koning!Lear!jr!
De!voorstelling!King!Lear!jr!is!een!persoonlijke!voorstelling!geworden!van!een!groep!van!15!Amsterdamse!
jongeren!over!de! relatie! tussen!kinderen!en!hun!vaders.!Onder! leiding!van! twee! regisseurs! is!er! in! tien!
weken! tijd! in!naschoolse!uren!en!weekenden!naar!de!voorstelling! toe!gewerkt.!Er!ontstond!een!hechte!
groep!van!spelers!die!niet!enkel!bezig!was!met!de!voorstelling!maar!zich!ook!allerlei!andere!vaardigheden!
eigen! maakte.! Ze! leerden! omgaan! met! tegenslagen! en! konden! die! met! elkaar! oplossen,! ze! leerden!
improviseren! en! zich! presenteren! voor! publiek.! Door! een! veilige! en! open! setting! P! gecreëerd! door! de!
regisseurs!P!was!er!vertrouwen,!waardoor!ze!niet!alleen!de!groep!maar!ook!zichzelf!en!hun!eigen!talenten!
beter!leerden!kennen.!

Het! proces! leidde! tot! een! voorstelling! die! 16! keer! werd! gespeeld! voor! 1512! toeschouwers.! Enkele!!!!!!!!!!!!!
uitspraken!van!de!deelnemers:!“Ik!durf!meer”,!“Ik!ben!gegroeid! in!het! lezen!en!gebruiken!van!tekst”!en!
“Dat!je!met!zo!weinig!spel!zoveel!betekenis!kan!geven!aan!je!rol”.!

www.tga.nl/voorstellingen/kingPlearPjrPtaPjunior!

!

!
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Imagine!IC,!Flower!Power!

Klas! 2! van!het! Bindelmeercollege!heeft! een! eigentijds! herbarium! samengesteld! en! tentoongesteld,!met!
behulp!van!Hortus!Botanicus!Amsterdam.!Doel! is!de!stadse!kinderen!bewust!te!maken!van!wat!er!groeit!
en!bloeit!in!hun!eigen!leefomgeving.!Door!het!daarna!tentoon!te!stellen!voor!een!groot!publiek!voorzien!
van!hun!eigen!verhaal!en!naam!gaf!een!enorme!kick!en!een!boost!aan!hun!zelfvertrouwen.!!!

www.imagineic.nl/cases/flowerPpower!

!

!

!

Amsterdam!Vooruit!|!Studenten!voor!Samenleving!
Amsterdam! Vooruit! ontving! van! Rotarkids! wederom! een! bijdrage,! dit! jaar! voor! de! inrichting! van! twee!
buurthuizen!met!spelletjes!en!workshopmateriaal!!om!de!kinderen!mee!te!vermaken!en!ontwikkelen.!

Voor! het! bestaande! buurthuis! in! Geuzenveld! zijn! materialen! gekocht! voor! de! creatieve! activiteiten.!
Voornamelijk!om!een!graffiti!workshop!aan!de!kinderen!te!geven;!houten!panelen,!spuitverf,!overalls!en!
handschoenen.! Daarnaast! zijn! de! sportmaterialen! aangevuld! met! onder! andere! voetballen,! hesjes! en!
opklapbare! doeltjes.! Tot! slot! is! er! een! aantal!muziekinstrumenten! gekocht:! een! tweedehands! gitaar! en!
djembés.!

Voor!het!nieuwe!buurthuis!in!SlotermeerPWest!(vanaf!april!2015)!zijn!verschillende!spelletjes!aangekocht!
(bordspellen,!stoepkrijt!en!sportspellen),!een!kruiwagen!voor!de!tuinier!club,!materialen!voor!de!kookclub!
(soeppan,!bakjes!en!pollepels)!en!knutselmaterialen.!

www.vooruitproject.nl/over/achtergrond!

!

!

!

!

!
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Noordjes!Kinderkunst!|!!Met!Noordje!naar!het!museum!

Rotarkids! ondersteunt! sinds! drie! jaar! het! Kinderatelier! van!Noordjes! Kinderkunst.!Het! betreft! creatieve!
activiteiten!voor! kinderen!van!7P13! jaar! in!Amsterdam!Noord,!die!niet! van!huis!uit! in! aanraking! komen!
met! (beeldende)! kunst! en! cultuur! in! al! zijn! diversiteiten.! Noordjes! Kinderkunst! heeft! dit! voorjaar! een!
project!ontwikkeld!om!met!120!kinderen!in!de!leeftijd!6!tot!13!jaar!een!!museum!te!bezoeken!en!daarna!
de!opgedane!ervaringen!zelf!in!een!creatieve!activiteit!te!verwerken.!

www.noordje.nl/kinderkunst/metPnoordjePnaarPhetPmuseum/!

!

!

!

!

!

!

!

!

Stichting!Samen!is!niet!Alleen!

Gevolgen!van!armoede!voor!kinderen! lopen!uiteen!van!emotionele!verwaarlozing! tot! sociaal! isolement.!
Door!alle!stress!van!schulden,!geweld!en!schaamte!kunnen!ouders!hun!kinderen!niet!de!aandacht!geven!
die!ze!verdienen.!

Voor! deze! kinderen! is! deelname! aan! activiteiten! bij!
sportverenigingen! of! muziekscholen! niet! mogelijk! en! zij!
kunnen! hun! verjaardag! niet! vieren! wegens! geldgebrek.! Dit!
heeft! tot! gevolg! dat! zij! belemmerd! worden! in! hun!
ontwikkeling.! De! stichting! gaat! zich! voor! hen! inzetten! door!
deze,! voor! veel! kinderen! vanzelfsprekende,! dingen! weer!
mogelijk!te!maken.!

www.stichtingsina.nl/projecten/beweging.naar.werk/!
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Rotaract!Club!Amsterdam!|!algemene!bijdrage!
Rotaract! en! Rotarkids! zijn! al! enige! jaren! met! elkaar! verbonden.! Ook! dit! jaar! ontving! Rotaract! Club!
Amsterdam! weer! een! gulle! financiële! gift! om! te! besteden! aan! kindvriendelijke! projecten! in! onze!
hoofdstad.!In!het!clubjaar!2014|20145!zijn!er!van!de!€!1.000!drie!grote!projecten!opgezet.!!

In! januari! organiseerde! Rotaract! Amsterdam! in! samenwerking! met! Stichting! Downsyndroom! –! Kern!
Amsterdam!voor!het!tweede! jaar!de!Down!Theaterdag.!Een!dag!met!activiteiten!voor!kinderen!met!het!
Syndroom! van! Down! en! hun! broertjes! en! zusjes.! Dit! gaf! ook! de! ouders! een! kans! om! bij! te! praten! en!
ervaringen!uit!te!wisselen.!

!

!

!

!

!

!

!

I!

!

In!februari!organiseerde!Rotaract!Amsterdam!in!samenwerking!met!de!Voedselbank!een!middag!voor!22!
kinderen!in!de!leeftijdscategorie!van!7!tot!12!jaar!oud!een!bezoek!aan!de!Amsterdamse!dierentuin!Artis.!
!

!!

!

!

!

In! april! stond! een! voetbaltoernooi! bij! Speeltuin! Batavia! in! de! Indische! buurt! op! het! programma.! Een!
gezellige!middag!waarbij! de! jongens! en!meisje! het! tegen! elkaar! (en! het! team! van! Rotaract)! opnamen.!
Buiten!het!spel!van!de!Rotaracters!een!erg!gezellige!en!weer!een!geslaagde!middag!!
!

www.rotaractamsterdam.nl/projectsPcategory/successPstories/!
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Stichting!Oneffe!|!Kees!&!Koos!komen!kamperen!2015!

Kees!&!Koos!hebben!deze!zomer!voor!het!6e! jaar! in!verschillende!stadsparken,!bij!de!kinderboerderijen!
gekampeerd.! Ze! hebben! de! tent! opgezet! bij! 4! kinderboerderijen! in! 4! stadsdelen.! 4! laagdrempelige!
locaties,!waar! iedereen! zich!welkom!voelt.! Steeds! voor!5!dagen.! Er!waren!per! locatie!14!activiteitenP!9!
voorstellingen! door! professionele! gezelschappen! (Kees,! ! Koos! en! kornuiten:! De! Swingende! Giraffen! en!
Van! Niks! en! Van! Alles)! ,! 3! repetities! met! buurtbewoners,! 1! voorstelling! door! buurtbewoners! én! een!
buurtpicknick.!

!

!

!

!

!

!

Bij!de!Uylenburg!(in!het!Rembrandtpark,!Nieuw!West)!hebben!we!ongeveer!600!bezoekers!gehad.!
Op!de!Bijlmerweide! (Zuid!Oost)!ongeveer!500/!550,het!ZimmerterreinP!bij!de!Zimmerhoeve! (Oud!West)!
was!het!erg!druk:!rond!de!750!bezoekers!en!op! ’t!Dierendok! in!Amsterdam!Noord!waren!ongeveer!450!
bezoekers.!
!

!

!

!

!

!

!

!

Na!elke!voorstelling!is!er!gekleurd,!!getekend,!!gespeeld!en!voorgelezen,!ook!hadden!we!in!3!parken!een!
meereizend! ‘appelmannetje’! ! dat! appeltjes! ! uitdeelde! na! de! voorstelling.! Er!waren! voorstellingen! voor!
hele!kleine!kinderen,!voor!4/5+!ers!en!de!avondvoorstelling!was!een!echte!familievoorstelling.!!

Wij!kijken!terug!op!een!heel!geslaagde!periode!en!hebben!niets!da! ! leuke!verhalen!teruggekregen.!Ons!
gastenboek!staat!vol!met!geweldige!tekeningen!en!lieve!woorden.!Zelf!kijken!we!vooral!met!heel!erg!veel!
trots! terug! op! de! avondvoorstellingen!met! buurtbewoners,! omdat! ze! allemaal! verschillend! en! allemaal!
bijzonder!waren.!We!mochten!spelers! tussen!de!8!en!de!82!regisseren,!met!en!zonder!beperking,!en! in!
één!geval!zelfs!met!weinig!kennis!van!de!Nederlandse!taal.!!

www.keesenkoos.nl!
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Spirit/!Meisa!

Dit!keer!vroegen!de!meiden!van!!Meisa!om!yogalessen:!een!serie!van!10!lessen!voor!de!hele!groep,!yoga!
matjes!en!de!begeleidende!Cd’s!zodat!ze!na!afloop!van!de!cursus!het!geleerde!kunnen!voortzetten!op!de!
momenten!dat!zij!behoefte!hebben!aan!rust,!ontspanning!of!structuur.!We!hopen!de!meiden!hiermee!een!
ervaring!te!geven!die!ze!hun!hele!leven!kunnen!aanwenden!en!verder!ontwikkelen.! ! !Lees!hieronder!het!
verslag!na!de!eerste!les:!

‘De"bestelde"matjes"zijn"gearriveerd"en"de"eerste"yoga"les"op"Meisa"heeft"plaatsgevonden."
We"zijn"rustig"begonnen"en"met"makkelijke"houdingen.""
Heel"bijzonder"hoe"de"meiden"eigenlijk"eerst"heel"druk"en"gespannen"waren."Ze"kenden"yoga"niet"en"
vonden"het"vreemd"
Dit"ging"al"snel"over"in"erg"hun"best"doen"zo"goed"mogelijk"houdingen"aan"te"nemen."Er"ontstond"meer"rust"
in"de"groep"en"de"les"verliep"leuk"en"ontspannen""
Veel"meiden"zijn"nu"toch"enthousiast"geraakt."Opvallend"ook"dat"ze"allen"diep"in"slaap"waren"om"10"min"na"
bedtijd,"dat"is"bijzonder".Yoga"op"Meisa=groot"succes"
Heel"erg"dank"namens"Meisa"voor"de"grote"bijdrage."Het"zal"onze"meiden"heel"veel"ontspanning"gaan"
brengen"in"hun"huidige"moeilijke"situatie."

www.spirit.nl!

Blijf!Groep!
Blijf!Groep!zet!zich!al!40!jaar!in!voor!kinderen!en!ouders!die!slachtoffer!zijn!van!huiselijk!geweld.!Ieder!jaar!
zijn!er!in!Nederland!200.000!slachtoffers!van!ernstig!huiselijk!geweld.!De!maatschappelijke!en!persoonlijke!
gevolgen! zijn! enorm.!Ook! voor! kinderen:! zij! zijn! vaak! de! (stille)! getuigen.! Blijf! Groep! helpt! om!huiselijk!
geweld!te!stoppen.!Zij!bieden!hulp!aan!alle!betrokkenen:!slachtoffers,!getuigen,!plegers!en!kinderen.!

Het!Oranje!huis!in!Oost!in!het!nieuwe!Hallen!complex!wordt!een!open!huis,!maar!toch!veilig.!Sinds!1999!is!
de!Oranjehuis!methode!onderzocht,!getest!en!verbeterd,!er!staat!al!zo’n!huis! in!Alkmaar,!en!met!ingang!
van!dit! najaar!ook!een! in!Amsterdam.!De!bijdrage! van!de!Benefiet!wordt!besteed!aan!een! ruimte! voor!
kinderen!voorzien!van!!spelletjes,!meubels!en!ITPfaciliteiten.!

www.blijfgroep.nl/missiePvisiePenPorganisatie!

!



! ! !

!

©!Stichting!Rotarkids!Jaarverslag!2014|2015!
!

22!

Stichting!Leerorkest!

Stichting! Leerorkest! is! erin! geslaagd! een!
beweging! in! het! Amsterdamse! muziek!
onderwijs! op! gang! te! brengen:!muziek! krijgt!
weer!een!plek!in!het!reguliere!programma!op!
de! basisscholen,! want! muziek! is! ! voor!
iedereen.! Samen! muziek! maken! maakt! slim!
en! sociaal,! het! vraagt! om! discipline,!
doorzettingsvermogen,! ! zorgzaamheid,!
luisteren!en!samenwerken;!!competenties!die!
we!allemaal!zeer!nodig!hebben.!De!opbrengst!
van! het! Rotary! Benefiet! gaat! naar! het!
Instrumentendepot! Leerorkest! zodat! er!
zoveel! mogelijk! muziekinstrumenten!
beschikbaar! zijn! voor! kinderen.! Het! geld!

wordt! op! meerdere! manieren! ingezet:! voor! de! aanschaf! van! nieuwe! muziekinstrumenten,! voor! de!
reparatiekosten!van!ingezamelde!muziekinstrumenten!,!voor!de!training!van!instrumentenmakers!en!het!
geven!van!muzieklessen.!

www.leerorkest.nl!

!
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5. JAARREKENING STICHTING ROTARKIDS 2014|2015 

Balans!(activa)!

Activa! 30!juni!2015! 30!juni!2014!
!! ! !!

!
!! !!

Liquide!middelen! !! ! !! !!
!! ING!zakelijke!rekening! !€!288!! ! !€!80!! !!
!! ING!zakelijke!spaarrekening! !€!5.768!! ! !€!7.092!! !!
!! ! !! ! !! !!
!!

! !! !€!6.056!! !! !€!7.172!!
Nog!te!ontvangen! !! ! !! !!
!! Opbrengst!acties! !€!P!!!!! !€!P!!!!!!
!! Bijdragen!deelnemende!clubs! !€!P!!!!! !! !!
!! ! !! !€!P!!!!!! !€!P!!!!
!! ! !! ! !! !!

Totaal!activa! !! !€!6.056!! !! !€!7.172!!

Balans!(passiva)!

Passiva! 30!juni!2015! 30!juni!2014!

!! ! !!
!

!! !!

Vermogen! !! ! !! !!
!! Kapitaal! !€!7.172!! ! !€!9.289!! !!

!! Resultaat!boekjaar! !€!1.116P! ! !€!2.117P! !!

!! ! !! ! !! !!

!! ! !! !€!6.056!! !! !€!7.172!!

Nog!te!betalen! !! ! !! !!
!! Projecten!vorige!boekjaren! !€!P!!!!! !€!P!!!!!!

!! Projecten!lopend!boekjaar! !€!P!!!!! !! !!

!! ! !! !€!P!!!!!! !€!P!!!!

!! ! !! ! !! !!

Totaal!passiva! !! !€!6.056!! !! !€!7.172!!
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Rapport!Kascommissie!Rotarkids!
 

Ondergetekenden,!U.H.!van!Beijma!en!K.!Bradley,!door!het!Platform!op!grond!van!artikel!8,!lid!3!
van! de! statuten! aangewezen! als! kascommissie,! hebben! kennisgenomen! van! de! jaarrekening!
2014P2015!van!de!Stichting!Rotarkids,!zoals!opgemaakt!door!de!penningmeester!en!gedateerd!
juni!2015.!!

Deze!jaarrekening!geeft!als!resultaat!voor!het!boekjaar!2014P2015!een!bedrag!aan!van!(€!1116,P)!
en!als!balanstotaal!per!30!juni!2015!een!bedrag!van!€!6.056,P.!

De!kascommissie!heeft!inzage!genomen!in!de!administratie!en!kennisgenomen!van!de!door!de!
penningmeester! gegeven! toelichting.! Zij! heeft! daarbij! geen! bijzonderheden! geconstateerd,!
zodat! zij! op! grond! van! haar! bevindingen! het! bestuur! adviseert! de! door! de! penningmeester!
opgemaakte!jaarrekening!2014P2015!dienovereenkomstig!vast!te!stellen.!

Amsterdam,!1!oktober!!2015!!

!

U.H.!van!Beijma! ! ! ! ! ! K.!Bradley!

 

Verklaring!van!het!bestuur!

Het! bestuur! van! de! Stichting! Rotarkids! heeft! kennisgenomen! van! de! jaarrekening! 2014P2015,!
zoals!opgemaakt!door!de!penningmeester!en!gedateerd!juni!2015,!en!voorzien!van!het!rapport!
van!de!door!het!Platform!aangewezen!kascommissie.!

Deze!jaarrekening!geeft!als!resultaat!voor!het!boekjaar!2014P2015!een!bedrag!aan!van!(€!1.116,P
)!en!als!balanstotaal!per!30!juni!2015!een!bedrag!van!€!6.056,P.!

Het!bestuur!heeft!de!voorlopige! jaarrekening!op!30! juni!2015!besproken!met!het!Platform!en!
vervolgens!vastgesteld.!

Amsterdam,!1!oktober!2015!!

 

!

E.M.!Schaap,! ! ! ! ! ! S.G.!van!der!Zon,!

voorzitter! ! ! ! ! ! secretaris!
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BRONNEN 

!

De! teksten! in! hoofdstuk! 4! zijn! grotendeels! gebaseerd! op! (samenvattingen! van)!
projectvoorstellen!en!verslagen!die!wij!ontvingen!van!de!organisaties!waaraan!werd!gedoneerd.! 

De!foto’s!in!dit!document!zijn!of:!

• verkregen! van! de! organisaties! bij! het! aanleveren! van! hun! verslagen! van! de! uitgevoerde!
projecten!naar!aanleiding!van!de!ontvangen!subsidie!van!Rotarkids.!!
• van!de!openbare!online!profielen!op!Facebook!van!de!genoemde!organisaties.!
• Fotografie!Rotary!Benefietconcert!–!Robert!Verhoeve!!

!

Rotarkids!bedankt!alle!organisaties!voor!hun!bijdragen!aan!dit!jaarverslag.!!

!
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